
Anxo Moure tráenos unha nova historia, “Caramulo e a carpinteira dos soños”,
un libro que recolle o xeito de contar da tradición oral dirixido á xente pequena,
mais tamén ás nais e aos pais. Pódese considerar unha homenaxe á sabedoría
das persoas que construían os xoguetes populares, representadas no vello Xe-
peto.

Anxo Moure (texto), Cristina Ouro
(ilust.)

Baía Edicións

Galego (23 páx.), 2017

ISBN: 978-84-9995-218-5

CARAMULO E A CARPINTEIRA
DOS SOÑOS

www.adega.gal

Vídeo baseado no manual editado por ADEGA e que recolle o proceso da compostaxe
e os seus beneficios. Nel interveñen persoas que practican a compostaxe da man de
iniciativas de ADEGA no ámbito dos seus programas de compostaxe caseira e co-
munitaria. Pódese ver na sección multimedia de www.adega.gal.

Pilar Antelo e Xaquín P. Patiño (texto), 
Calros Silvar (ilust.)

Museo do Pobo Galego

Galego (71 páx. + mapa)

ISBN: 974-84-88508-57-7

ÁRBORES DE BONAVAL

Ramsés Pérez

COLABORA CON “RECURSOS” CERNA Se queres que divulguemos nesta publicación algún libro, CD, revista, película, documental, etc., envía
a referencia a ramses@adega.gal ou cerna@adega.gal, indicando “Recursos CERNA”.
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VÍDEO

Antonio Sandoval cóntanos neste libro a
historia de Pedro, un neno que un día de-

cide achegarse á única árbore que hai no patio da súa escola. A árbore estaba
algo murcha, mais co aloumiño de Pedro comezan a saírlle follas. Convidámos-
vos a ler a continuación desta historia e ver o que sucede cando nos achegamos
á natureza máis próxima e na que moitas veces non reparamos. 

Antonio Sandoval (texto),
Emilio Urberuaga (ilust.)

Kalandraka. Demademora

Galego, catalán, castelá, éuskaro e por-
tugués (40 páx.)

ISBN 978-84-8464-259-6

A ÁRBORE DA ESCOLA

Este ano cúmprese o 200 aniversario do
nacemento de Henry David Thoreau e as
editoriais publican diversas obras para
celebrar esta efemérede. Errata Naturae
edita tres obras do magnífico autor, entre
elas, a biografía canónica de Thoureau e
a nova edición de “Walden”, unha das
súas obras máis coñecidas, nun formato
maior ilustrado e co prólogo de Michel
Onfray. 

A editorial Pepitas de Calabaza anímanos a pasear, contemplar e pensar. Desta
volta,  o convite é a voar e a cantar coas aves nunha edición realizada por Antonio
Casado da Rocha e José Ignacio Foronda, que peneira os escritos de Thoreau
en busca daqueles nos que fala das aves que o acompañaron nos seus paseos.

Para quen guste da banda deseñada, Impedimenta vén de editar “Thoreau, La
vida sublime” de Maximilien Le Roy / A. Dan, na que se relata a vida deste fas-
cinante autor.

http://erratanaturae.com/200-aniversario-del-nacimiento-de-h-d-thoreau/
http://www.pepitas.net/libro/volar 
http://impedimenta.es/libros.php/thoreau 

200 ANIVERSARIO DO 
NACEMENTO DE
HENRY DAVID THOREAU

GUÍAS

Para coñecer a nosa biodiversidade, así como
a doutras partes do mundo, podemos recorrer
a libros e guías ou á rede de internet. Outra

opción é achegarnos a un parque público, o que teñamos máis a carón e comezar
a gozar e a aprender. Isto é o que nos propoñen os autores desta guía: visitar o
Parque de Bonaval en Santiago de Compostela, como parte da historia da cidade
e como complemento ao propio museo. Na guía danse a coñecer 27 especies de
árbores, unha pequena historia sobre o parque e un glosario para entender mellor
a descrición de cada exemplar debidamente localizado nun mapa de Bonaval.

AVES DA LIMIA I E II, DESDE
A LAGOA DE ANTELA 
AOS NOSOS DÍAS 

Obra monumental que recolle nun total de 674 páxinas, con 250 mapas de distri-
bución, 110 mapas de nomes vernáculos e 270 fotografías. Trátase dun exhaustivo
traballo de investigación sobre a avifauna da Limia realizado entre 1975 e 2017 por
tres membros históricos de SGHN. Preséntase a distribución estival, invernal e nos
pasos migratorios das 264 aves rexistradas, nas 416 cuadrículas UTM de 1x1 km
estudadas, baseándose nos case 23.000 rexistros non repetitivos de presenza de
especies por cuadrícula. Tamén se dá conta da distribución dos nomes vernáculos
das especies de aves, a partires das enquisas feitas a 180 persoas dos 78 núcleos
de poboación da zona de estudo. 

http://www.sghn.org 

Antonio Villarino, Serafín González
e Felipe Bárcena

SGHN

Galego (674 páx.)

www.adega.gal 
ramses@adega.info
cerna@adega.info
www.adega.gal/revistacerna/
http://erratanaturae.com/200-aniversario-del-nacimiento-de-h-d-thoreau/
http://erratanaturae.com/200-aniversario-del-nacimiento-de-h-d-thoreau/
http://www.pepitas.net/libro/
http://impedimenta.es/libros.php/thoreau
http://erratanaturae.com/200-aniversario-del-nacimiento-de-h-d-thoreau/ 
http://erratanaturae.com/200-aniversario-del-nacimiento-de-h-d-thoreau/ 
http://impedimenta.es/libros.php/thoreau 
http://www.sghn.org 

